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Zmluva o dielo č. 2020017 

(vo vzťahu k vykonaniu geologickej úlohy) 

 

1 Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

    Obec Hurbanova Ves 

    Hlavná ulica 48/1, 90301 Hurbanova Ves 

IČO:     00305995 

DIČ:     2021006669 

IČ DPH:    SK2021006669 

Zastúpená:    Ing. Ľubomír Petrák, CSc. - starosta 

E-mail:   hurbanova.ves@azet.sk 

Mobil:    +421905619318 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

IBAN:    SK14 3100 0000 0041 1012 5734 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ: 

    Aqua – Geo, s. r. o., 

    Škultétyho 4, 831 03 Bratislava 

    zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

    Oddiel: Sro, Vložka číslo: 52398/B 

IČO:     44156537 

DIČ:    2022618983 

IČ DPH:    SK2022618983 

Zastúpený:    RNDr. Martin Žitňan - konateľ 

E-mail:   martin@aqua-geo.sk 

Mobil:    +421905257907 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

IBAN:    SK29 1100 0000 0026 2920 6128 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

2 Preambula 

 

(A) Objednávateľ sa dohodol so Zhotoviteľom, že Zhotoviteľ realizuje geologické 

prieskumné práce v etape podrobného hydrogeologického prieskumu (ďalej len 

„Geologická úloha“) v rozsahu: 

(i) Dokumentácia vodného zdroja pre obec Hurbanova Ves, 

(ii) spracovanie „Záverečnej správy“ podľa Vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva 

geologický zákon pre stanovenie odberných množstiev vôd v kategórii B pri 

MŽP SR a  

(iii) obhajoba odberných množstiev pred Komisiou pre schvaľovanie množstiev 

podzemných vôd (ďalej len „KKZ“). 

(B) Objednávateľ má záujem, aby Zhotoviteľ vykonal Geologickú úlohu a realizoval 

prieskumné práce ktorých výsledkom bude záverečná správa pre vodoprávne konanie 

pre vodný zdroj v Hurbanovej Vsi.  
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(C) Zhotoviteľ má záujem na spracovaní projektu realizácie Geologickej úlohy podľa 

zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach v znení neskorších predpisov 

a Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Projekt“), realizácii prieskumných 

prác na vodnom zdroji v Hurbanovej Vsi, ktorých výsledkom bude Záverečná správa 

pre stanovenie odberných množstiev vôd v kategórii B a ich obhajoba pred Komisiou 

pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd (ďalej len KKZ) pri MŽP SR a 

obhajoba odberných množstiev pred „KKZ“ a objednávateľ je držiteľom všetkých 

oprávnení pre riadne vykonanie týchto prác. 

(D) Zmluvné strany sa dohodli na podmienkach vykonania Geologickej úlohy, 

 

3 Predmet Zmluvy 

 

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje geologické prieskumné práce v etape podrobného 

hydrogeologického prieskumu (ďalej len „Geologická úloha“) v rozsahu: 

3.1.1 projekt realizácie Geologickej úlohy podľa zákona č. 569/2007 Z. z. 

o geologických prácach v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach 

(geologický zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Projekt“),  

3.1.2 realizácia prieskumných prác na vodnom zdroji v Hurbanovej Vsi a dlhodobá 

čerpacia skúška na vodnom zdroji, ktorých výsledkom bude Záverečná správa 

pre stanovenie odberných množstiev vôd v kategórii B a ich obhajoba pred 

Komisiou pre schvaľovanie množstiev podzemných vôd (ďalej len KKZ) pri 

MŽP SR a obhajoba odberných množstiev pred „KKZ“, 

3.1.3 dokumentácia vodného zdroja pre obec Hurbanova Ves a vodoprávne 

konanie pre vodný zdroj v Hurbanovej Vsi, 

3.2 Zhotoviteľ je držiteľom všetkých oprávnení pre riadne vykonanie týchto prác. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončený Predmet zmluvy podľa podmienok 

Zmluvy prevziať. 

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu podľa podmienok Zmluvy. 

 

4 Vykonanie Geologickej úlohy 

 

4.1 Po vypracovaní projektu geologickej úlohy Zhotoviteľ predloží projekt geologických 

úlohy Objednávateľovi na schválenie. 

4.2 Zhotoviteľ ohlási vykonávanie geologických prác Štátnemu geologickému ústavu 

Dionýza Štúra najneskôr v deň začatia riešenia Geologickej úlohy. 

4.3 Zhotoviteľ začne riešiť Geologickú úlohu po schválení projektu geologickej úlohy 

Objednávateľom a v súlade so schváleným projektom geologickej úlohy. V rámci 

riešenia Geologickej úlohy Zhotoviteľ vykoná nasledovné činnosti: 

4.3.1 zabezpečenie odborného geologického dohľadu, 

4.3.2 čerpaciu skúšku na vodnom zdroji, 

4.3.3 vyhodnotenie čerpacej skúšky, 

4.3.4 vykonanie ďalších činností v zmysle Geologického zákona, vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z. 

ktorou sa vykonáva geologický zákon a iných právnych predpisov za účelom 

vyhotovenia Záverečnej správy. 

4.4 V prípade, že počas riešenia Geologickej úlohy nastane potreba zmeny projektu 

geologickej úlohy alebo potreba zámeny geologických prác, zmenu projektu 

geologickej úlohy alebo zámenu geologických prác schvaľuje Objednávateľ. 
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4.5 Zhotoviteľ vyhodnotí Geologickú úlohu v Záverečnej správe a Záverečnú správu 

odovzdá po obhajobe na KKZ Objednávateľovi aspoň v dvoch paré, jedno paré 

Záverečnej správy Objednávateľ predloží Štátnemu geologickému ústavu Dionýza 

Štúra. 

 

5 Inžinierska činnosť 

 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi všetku možnú súčinnosť za 

účelom vypracovania Projektovej dokumentácie a riešení Geologickej úlohy. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi všetku možnú súčinnosť za 

účelom vydania všetkých správnych rozhodnutí potrebných pre realizáciu Geologickej 

úlohy a to: 

5.2.1 povolenie na vstup na pozemky, 

5.2.2 povolenie na čerpanie podzemných vôd pri čerpacej skúške, 

5.2.3 povolenie na vypúšťanie podzemných vôd pri čerpacej skúške. 

 

6 Vykonanie Projektu 

 

6.1 Zhotoviteľ vykoná Geologickú úlohu v záväzných lehotách podľa Časového 

harmonogramu.  

6.2 Lehota na zrealizovanie Geologickú úlohu sa môže meniť len v prípade: 

6.2.1 vzniku prieťahov v dôsledku vydávania oprávnení, povolení a stanovísk 

akýchkoľvek orgánov verejnej moci nezavinených Zhotoviteľom alebo 

v dôsledku prerušenia alebo pozastavenia prebiehajúcich prác na základe 

rozhodnutia orgánu verejnej moci nezavineného Zhotoviteľom, 

6.2.2 dôvodov vyvolaných neposkytnutím súčinnosti Objednávateľa, bez ktorej nie 

je možné pokračovať v realizovaní Projektu, 

6.2.3 prerušenia alebo pozastavenia prác na základe pokynu Objednávateľa, 

6.2.4 z vyššej moci, 

vo vyššie uvedených prípadoch sa lehoty a doby plnenia podľa Časového 

harmonogramu automaticky primerane upravia o čas predĺženia a o čas nevyhnutnej 

prípravy pre obnovenie vykonávania Geologickej úlohy. 

6.3 V prípadoch prerušenia prác na Geologickej úlohe sa Zhotoviteľ zaväzuje vynaložiť 

všetko úsilie, ktoré možno od neho požadovať na zabránenie a predchádzanie vzniku 

škody na rozpracovanej úlohe. 

 

7 Spôsob vykonania Projektu 

 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je, vrátane osôb, ktoré sa na subdodávke Projektu podieľajú, 

odborne spôsobilý na vykonanie Geologickej úlohy v zmysle príslušných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 

7.2 Zhotoviteľ a všetci jeho zamestnanci a subdodávatelia sú povinní dodržiavať všetky 

interné predpisy a pokyny pri vykonávaní Geologickej úlohy, ktoré mu boli 

oznámené. 

7.3 Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi súčinnosť, a to najmä: 

7.3.1 umožní Zhotoviteľovi, zamestnancom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľom 

prístup na Pozemok, 

7.3.2 sprístupní všetky potrebné dokumenty, informácie a údaje potrebné pre 

vykonanie Geologickej úlohy. 

7.4 V rozsahu, v akom bude Geologická úloha, prípadne akýkoľvek výsledok činnosti 

spojený s vykonávaním Geologickej úlohy predmetom práv duševného vlastníctva, 

Zhotoviteľ udelí Objednávateľovi výhradnú, neodvolateľnú, vecne, časovo 



 

Zmluva o dielo č. 2020017  Strana 4 z 8 

(minimálne na celú dobu trvania majetkových práv autora podľa príslušných právnych 

predpisov) a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie všetkých výsledkov 

činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, a to ako celku tak aj všetkých ich 

jednotlivých častí, a to akýmkoľvek spôsobom, na akýkoľvek účel a v najširšom 

rozsahu prípustnom podľa príslušných právnych predpisov (minimálne na všetky 

spôsoby použitia známe v čase podpisu tejto Zmluvy, vrátane takých, ktoré príslušné 

právne predpisy výslovne neupravujú). 

 

8 Cena za Geologickú úlohu 

 

8.1 Celková Cena za Geologickú úlohu je vo výške 5.500,00 EUR (slovom: päťtisíc 

päťsto  eur) bez DPH. DPH sa uplatní v zmysle platných právnych predpisov. Rozbor 

Ceny je uvedený v Prílohe číslo 1 Zmluvy,  

8.2 Cena za bod 8.1. je rozdelená na 2 časti nasledovne: 

8.2.1 prvá časť Ceny vo výške  2.500,00 EUR (slovom: dvetisíc päťsto eur ) bez 

DPH bude uhradená na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ vystaví 

po realizácii čerpacej skúšky a spracovaní Záverečnej správy a jej odovzdaní 

na MŽP SR podľa prílohy 1  (podľa bodu 1. prílohy 1), 

8.2.2 druhá časť Ceny vo výške 3.000,00 EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH bude 

uhradená na základe faktúry Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ vystaví po 

prebehnutí obhajoby Záverečnej správy na MŽP SR podľa prílohy 1 (podľa 

bodu 2.), 

8.3 Faktúry vystavené Zhotoviteľom majú lehotu splatnosti štrnásť (14) kalendárnych dní 

odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

9 Trvanie Zmluvy 

 

9.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami. 

9.2 Pokiaľ v Zmluve alebo v príslušných právnych predpisoch nie je uvedené inak, 

Zmluva zaniká: 

9.2.1 písomnou dohodou Zmluvných strán, 

9.2.2 odstúpením od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov uvedených v 

Zmluve alebo v Obchodnom zákonníku, 

9.2.3 odstúpením od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov uvedených 

v Zmluve alebo postupom uvedeným v Obchodnom zákonníku. 

9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ napriek písomnej 

výzve Objednávateľa s dodatočnou lehotou na plnenie neposkytne Objednávateľovi 

súčinnosť podľa tejto Zmluvy, ktorú je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi 

poskytnúť. 

9.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ je v omeškaní 

s úhradou Ceny po dobu dlhšiu ako tridsať (30) kalendárnych dní od lehoty splatnosti 

Ceny. 

9.5 Odstúpenie od Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou nezbavuje Zmluvné strany 

povinnosti splniť si navzájom všetky nároky vzniknuté ku dňu odstúpenia ako aj 

všetky náklady a nároky odstupujúcej Zmluvnej strany spojené s odstúpením od 

Zmluvy, všetky zmluvné pokuty a úroky z omeškania, na ktoré vznikol Zmluvnej 

strane nárok ku dňu odstúpenia, vrátane nárokov na náhradu škody. Zmluva sa 

odstúpením zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. 

Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomnou formou s uvedením dôvodu 

odstúpenia a musí byť doručené druhej Zmluvnej strane spôsobom podľa Zmluvy. 

Odstúpenie od Zmluvy je účinné momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 
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9.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany povinnej Zmluvnej strany nemá vplyv na 

povinnosť splniť nesplnenú povinnosť povinnou Zmluvnou stranou. Zmluvné pokuty 

v zmysle tejto Zmluvy sú splatné do jedného mesiaca odo dňa doručenia výzvy 

oprávnenej Zmluvnej strany povinnej Zmluvnej strane; tým nie je dotknutý nárok 

poškodenej Zmluvnej strany na náhradu škody a to aj nad rozsah zmluvnej pokuty. 

 

10 Doručovanie 

 

10.1 Akékoľvek doručovanie podľa Zmluvy nadobúda účinnosť po tom, ako nastane 

najskoršia z nasledujúcich udalostí, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak: 

10.1.1 prevzatie zásielky adresátom, 

10.1.2 odmietnutie prevzatia zásielky adresátom alebo odmietnutie adresáta vystaviť 

potvrdenie o odmietnutí prevzatia osobne doručovanej zásielky, alebo 

10.1.3 tri (3) kalendárne dni po uložení zásielky na pošte zaslanej v podobe 

doporučenej alebo inej registrovanej zásielky so zaplatením poštovným a s 

doručenkou, ak sa odošle Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto 

Zmluvy. 

10.2 Každá zo Zmluvných strán môže určiť novú adresu na doručovanie podľa tejto 

Zmluvy písomným oznámením doručeným druhej Zmluvnej strane. 

10.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne potvrdzovať prevzatie osobne 

doručených písomností podľa tejto Zmluvy. 

10.4 Zmluvné strany určujú, na účely vzájomnej komunikácie pre účely plnenia Zmluvy, 

nasledovné kontaktné osoby: 

10.4.1 Objednávateľ:  

Meno a priezvisko: Ing. Ľubomír Petrák, CSc. starosta 

Email:  hurbanova.ves@azet.sk 

Telefón:  +421 905 619 318 

10.4.2 Zhotoviteľ: 

Meno a priezvisko: RNDr. Martin Žitňan, konateľ 

Email:  martin@aqua-geo.sk 

Telefón:  +421 905 257 907 

10.5 Každá zo Zmluvných strán môže určiť inú alebo ďalšiu osobu na vzájomnú 

komunikáciu na účely plnenia Zmluvy písomným oznámením doručeným druhej 

Zmluvnej strane, a to v rozsahu vyššie uvedených kontaktných údajov. 

 

11 Záverečné ustanovenia 

 

11.1 Zmluva obsahuje úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a žiadne vyhlásenia, 

sľuby alebo dohody, ktoré sa uzatvorili pred podpísaním tejto Zmluvy, nemenia 

dohody a záväzky, ktoré sú v nej zakotvené. 

11.2 Práva a záväzky Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa riadia slovenskými právnymi 

predpismi. 

11.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, po jednom pre každú Zmluvnú 

stranu. Akékoľvek zmeny Zmluvy a jej príloh je možné vykonať výlučne na základe 

písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných 

obidvomi Zmluvnými stranami. 

11.4 V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bude súdom alebo príslušným 

štátnym orgánom z akéhokoľvek dôvodu prehlásené za neplatné, nedostatočne určité 

alebo nevykonateľné, Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom k Zmluve 

takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby 

bol zmysel tejto Zmluvy naplnený. 
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11.5 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré neupravuje táto Zmluva sa riadia 

ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú čo 

možno najbližšie ich povahe a účelu. Spory, ktoré vzniknú na základe tejto Zmluvy, 

rozhodnú príslušné slovenské súdy podľa slovenských právnych predpisov. 

11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha číslo 1- Cenová ponuka, rozsah prác 

a časový harmonogram 

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej zneniu porozumeli, že znenie 

Zmluvy je určité a zrozumiteľné, že obsah Zmluvy je v súlade s ich skutočnou a 

slobodnou vôľou a na dôkaz vyššie uvedeného Zmluvné strany túto Zmluvu 

podpisujú. 

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

V Hurbanovej Vsi dňa 20.11.2020   V Bratislave dňa 20.11.2020 

 

 

 

 

 

.................................................................  ........................................................... 

Obec Hurbanova Ves       Aqua – Geo, s. r. o.  

Ing. Ľubomír Petrák, CSc., starosta obce        RNDr. Martin Žitňan, konateľ 
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Príloha číslo 1 

Cenová ponuka a rozsah prác a harmonogram 
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